
Zaù¹cznik nr 1 

Regulamin 

udzielenia dotacji celowej z bud¿etu gminy na zadanie polegaj¹ce na likwidacji 
pokryã dachowych i/lub elewacji zawieraj¹cych azbest z budynków. 

 

1. Gmina Marciszów udziela dotacji osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom 
prawnym oraz przedsiêbiorcom zwanym dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomo�ci poùo¿onej 
w Gminie Marciszów, do której posiadaj¹ tytuù prawny, zrealizowaùy zadania modernizacyjne lub 
inwestycyjne polegaj¹ce na likwidacji pokryã dachowych i/lub elewacji zawieraj¹cych azbest na 
budynkach mieszkalnych lub gospodarczych.  

2.Udzielenie dotacji przedsiêbiorcom nastêpuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy 
publicznej , w tym pomocy  de minimis. 

£¹czna warto�ã pomocy udzielanej przedsiêbiorcy udzielanej   na podstawie niniejszej uchwaùy nie 
mo¿e przekroczyã dopuszczalnej pomocy o której mowa w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) Nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87,88 Traktatu do pomocy  de minimis 
(Dz.Urz.UEL 379 z 28.12.2006r). 

3. Definicje:  
1) pod pojêciem nieruchomo�ci nale¿y rozumieã nieruchomo�ã zabudowan¹ budynkiem 

jednorodzinnym, jak równie¿ budynkiem wielorodzinnym, gospodarczym, 
2) pod pojêciem potwierdzenia tytuùu prawnego do nieruchomo�ci nale¿y rozumieã:  

- w przypadku wùasno�ci, wspóùwùasno�ci, wieczystego u¿ytkowania - aktualny (nie starszy ni¿ 
6 miesiêcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z ksiêgi wieczystej,  

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (u¿ytkowanie, sùu¿ebno�ci, spóùdzielcze 
wùasno�ciowe prawo lokalowe) � odpis z ksiêgi wieczystej,  

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomo�ci (najem, dzier¿awa, u¿yczenia, do¿ywocie) - 
stosowna umowa, a w przypadku do¿ywocia odpis z ksi¹g wieczystych,  

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytuùu w ewidencji gruntów i budynków lub 
w ksiêdze wieczystej � prawomocne postanowienie s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku b¹dê 
prawomocne postanowienie s¹du dotycz¹ce dziaùu spadku lub notarialny akt po�wiadczaj¹cy 
dziedziczenie ustawowe lub testamentowe,  

3) pod pojêciem likwidacji rozumiemy rozebranie pokrycia z elementów azbestowych przez 
uprawnion¹ jednostkê, transport i utylizacjê odpadów przez wykonawcê posiadaj¹cego aktualne 
decyzje administracyjne zezwalaj¹ce na transport odpadów niebezpiecznych do miejsca 
wskazanego w karcie przekazania odpadu.  

4.Wysoko�ã �rodków finansowych na finansowanie dziaùañ polegaj¹cych na usuniêcie i 
unieszkodliwianie wyrobów azbestowych zostan¹ okre�lone w bud¿ecie Gminy. 

5. Dokumentem potwierdzaj¹cym wykonanie zadania jest rachunek lub faktura VAT 
dokumentuj¹ca poniesione koszty tytuùem wykonania zadania, wystawione na Inwestora.  

6. Dotacja jest udzielana na czê�ciowe pokrycie poniesionych kosztów utylizacji odpadów 
zawieraj¹cych azbest w wysoko�ci do 50 % ceny usùugi i nie wiêcej ni¿ 2.000,00 PLN.  

7. Dotacji bêd¹ podlegaùy wydatki poniesione na nastêpuj¹ce prace zwi¹zane z utylizacj¹ 
odpadów azbestowych powstaùych przy likwidacji pokrycia dachowego i/lub elewacji:  

1) rozebranie pokryã dachowych i/lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych,  
2) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,  
3) zaùadunek, transport i utylizacjê odpadów,  
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      8. Dotacja, o której mowa w punkcie 6 mo¿e byã przyznana jeden raz dla danego budynku przy 
czym dotacja nie przysùuguje, gdy Inwestor korzystaù w latach ubiegùych z dofinansowania zadania ze 
�rodków Gminnego Funduszu Ochrony Úrodowiska i Gospodarki Wodnej.  

9. Dotacja realizowana bêdzie zgodnie z tre�ci¹ umowy cywilnoprawnej zawartej pomiêdzy Gmin¹ 
Marciszów a Inwestorem.  

10. Celem ubiegania siê o dotacjê nale¿y zùo¿yã wiosek o udzielenie dotacji wraz z nastêpuj¹cymi 
dokumentami (oryginaùy do wgl¹du):  

1) potwierdzenie tytuùu do nieruchomo�ci,  
2) rachunki lub faktury VAT dokumentuj¹ce poniesione wydatki na prace wymienione w ust. 

5 niniejszego regulaminu, wystawione przez uprawnionego wykonawcê,  
3) kopia karty przekazania odpadu zgodnie z ustaw¹ o odpadach,  
4) informacja o wyrobach zawieraj¹cych azbest, których wykorzystywanie zostaùo zakoñczone 

(zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 23 
paêdziernika 2003 r. w sprawie wymagañ w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których byù lub jest 
wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1876 ze zm.).  
11. Wymogiem przyznania dotacji jest nie zaleganie przez Inwestora w podatkach i opùatach 

lokalnych na rzecz Gminy Marciszów.   
12. Wnioski o udzielenie dotacji bêd¹ przyjmowane do wyczerpania posiadanych �rodków 

finansowych na dany rok bud¿etowy, lecz nie dùu¿ej ni¿ do dnia 31 paêdziernika  ka¿dego 
roku. Kolejno�ã realizacji nastêpowaã bêdzie wedùug daty  wpùywu  kompletnych wniosków do Urzêdu 
Gminy w Marciszowie. 

      13. Wnioski o udzielenie dotacji bêd¹ rozpatrywane w danym roku bud¿etowym wedùug kolejno�ci 
ich skùadania.   
  
       14.W przypadku zùo¿enia niekompletnego wniosku, Inwestor zostanie wezwany do uzupeùnienia 
braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nie uzupeùnione w tym terminie 
pozostan¹ bez rozpatrzenia. 
 
       15.Kompletny wniosek stanowi podstawê do zawarcia umowy o udzielenie dofinansowania ze 
�rodków bud¿etu gminy. 
 
      16.Wnioski nie zrealizowane w danym roku bud¿etowym ze wzglêdu na wyczerpanie �rodków 
finansowych  bêd¹ dofinansowywane w roku nastêpnym.  
 

17.Wniosek do pobrania  jest na stronie internetowej BIP Urzêdu Gminy w Marciszowie oraz w 
siedzibie Urzêdu Gminy w Marciszowie .  

 

18.Wójt Gminy Marciszów powoùuje komisjê ds. rozpatrywania wniosków.  

 


